ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
-----------------ตามประกาศเทศบาลนครเชี ย งใหม ลงวั น ที่ ๒๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่ อ ง
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการบริการประชาชน ไดประกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธี
ปฏิบัติในการบริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหมไปแลว นั้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการ เกิดความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความ
ต อ งการของประชาชนให ไ ด รั บ บริ ก ารโดยเร็ ว และเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว า ด ว ย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเป น การปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๒.๔/ว ๖๒๗ ลงวั นที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ในคราวประชุ ม
คณะทํางานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให
มีการปรับปรุงขั้นตอน และระยะเวลา กระบวนงานการใหบริการประชาชนของเทศบาลนครเชียงใหม
และกํ าหนดกระบวนงานขึ้ น ใหม( เพิ่ มเติม ) จึง ให ย กเลิก ประกาศเทศบาลนครเชี ย งใหม ลงวั น ที่ ๒๖
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และใหใชประกาศกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหม ตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้แทน
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายทัศนัย บูรณุปกรณ)
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม

รายละเอียดแนบทายประกาศเทศบาลนครเชียงใหม
การปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการใหบริการประชาชน
กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิน่ กําหนด ๑๗ กระบวนงาน
ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

ดานการคลัง
๑

๒

๓

๔

การจัดเก็บ
ภาษีปาย

การจัดเก็บ
ภาษีบํารุง
ทองที่

๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีปา ยยื่นแบบ
แสดงรายการภาษีปา ย (ภ.ป.๑)
พรอมเอกสารประกอบ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีปายชําระเงิน
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีปายปที่
ผานมา (ภ.ป.๗)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.ผูเปนเจาของทีด่ ินยื่นแบบ
แสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท. ๕)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่ชําระ
เงินและรับใบเสร็จรับเงินคาภาษี
บํารุงทองที่ (ภ.บ.ท.๑๑)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
๕ นาที/
สําเนาทะเบียนบาน
ราย
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีบํารุงทองที่ (กรณีราย
ปที่ผา นมา (ภ.บ.ท.๑๑)
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
๒.ใบเสร็จรับเงินคาภาษีโรงเรือน
และที่ดนิ ปที่ผานมา (ภ.ร.ด.๑๒)

๕ นาที/
ราย
(กรณีราย
เกา)

ผูรับผิดชอบ
-งานคลัง

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานผูขอจด
ทะเบียนพาณิชย
๒.สําเนาทะเบียนบานที่ประกอบ
การพาณิชย

๑๐ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย
-งานจดทะเบียน
พาณิชย

การจัดเก็บ ๑.ผูมีหนาที่เสียภาษีโรงเรือนและ
ภาษีโรงเรือน ที่ดินยืน่ แบบแสดงรายการเสีย
และที่ดนิ
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน (ภ.ร.ด.๒)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.ผูมีหนาที่เสียภาษีบํารุงทองที่
ชําระเงินและรับใบเสร็จรับเงินคา
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน(ภ.ร.ด.๑๒)
การจด
๑.ผูประกอบการพาณิชยยนื่
ทะเบียน
คําขอและกรอกขอมูล (แบบท.พ.)
พาณิชย
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.นายทะเบียนพิจารณาคําขอ
และจดทะเบียนพาณิชย
๔.ชําระเงินคาธรรมเนียมและรับ
ใบทะเบียนพาณิชย

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

(สํานักการคลัง)

-๒ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

ดานการโยธา
๕

ขออนุญาต
กอสราง
อาคาร

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
กอสรางอาคารตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑)พรอมเอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้ งตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนาพรอมเจาของทีด่ ินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา (กรณีผขู อไมใช
เจาของตองมีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดนิ ใหกอ สรางอาคารในที่ดิน
หรือสําเนาสัญญาเชาที่ดนิ )
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ
๔.หนังสือรับรองของผูประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออก
แบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
๕. หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
๖. แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พรอม
รายการคํานวณโครงสราง
๗. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ํา
เสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัด
น้ําเสีย)

๖

ขออนุญาต
รื้อถอน
อาคาร

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
รื้อถอนอาคารตามแบบคําขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน
ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พรอม
เอกสาร
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร
เบือ้ งตน/ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
๓.นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณา
แบบ
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
คําขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ แปลงที่ตงั้ ของ
อาคารที่ขออนุญาตรือ้ ถอนขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
๓.หนังสือรับรองของผูประกอบ
การวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบ ขั้นตอน วิธกี ารและสิ่ง
ปองกันวัสดุรว งหลนในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาด อยูใ นประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรรมควบคุม)
๔.หนังสือแสดงความยินยอมของ
วิศวกรผูค วบคุมงาน (แบบ น.๔)
๕.แผนผังบริเวณแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน

๓๐ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
(กรณีผูขอ -สํานักการชาง
อนุญาตใช
แบบกอสราง
อาคารของ
กรมโยธาธิ
การและผัง
เมืองหรือ
แบบของ
องคกร
ปกครอง
สวนทองถิ่น
นั้นๆ
ระยะเวลา
ใหบริการ
๑๐ วัน/
ราย)

15 วัน/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-สํานักการชาง

-๓ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๗
ขออนุญาต
ดัดแปลง
อาคาร

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การใหบริการ
๓๐ วัน/ ผูรับผิดชอบ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ราย -สํานักการชาง
ดัดแปลงอาคารตามแบบคําขอ สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ๒.สําเนาโฉนดที่ดนิ ขนาดเทาตนฉบับทุก
ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พรอม
หนา พรอมเจาของทีด่ ินลงนามรับรอง
เอกสารประกอบ
สําเนาทุกหนา(กรณีผูขอไมใชเจาของ
๒.นายตรวจ ตรวจสอบเอกสาร ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ ให
*เอกสาร
เบือ้ งตน/ ตรวจสถานที่/ตรวจ
กอสรางอาคารในทีด่ ินหรือสําเนา
เหมือนการขอ
สอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพ สัญญาเชาที่ดนิ )
อนุญาตกอ
สาธารณะ
๓.หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตาง
สรางอาคาร
๓.นายชาง/ วิศวกรตรวจพิจารณา เจาของ
เพิ่มเติมเฉพาะ
แบบ
๔.หนังสือรับรองของผูประกอบการ
เอกสาร ๘
๔.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออก
และ ๙
คําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
แบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
๕.หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบงานสถาปตยกรรม
๖. แผนผัง บริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลน พรอม
รายการคํานวณโครงสราง
๗. รายการคํานวณระบบบําบัด
น้ําเสีย(กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้าํ
เสีย)
๘.ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ได
รับอนุญาต
๙. กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (วิศวกรรม
ผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)
ตองมีหนังสือรับรองความมัน่ คงของ
อาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได

ดานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
๘

แจงเกิด

๑.เจาบานหรือบิดามารดาแจงการ
เกิดตอนายทะเบียนผูรับแจงแหง
ทองที่เด็กเกิด
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐาน
ลงรายการในสูติบัตรทัง้ ๓ ตอน
แลวเพิ่มชื่อและรายการบุคคลตาม
สูตบิ ัตรลงในทะเบียนบานและ
สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๓.มอบสูตบิ ัตรตอนที่ ๑ (ท.ร.๒๖)
พรอมหลักฐานคืนผูแจง สูติบัตร

๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน และบัตร
ประจําตัวประชาชนผูแจงหรือบัตรประจําตัว
ประชาชนของบิดามารดา
๒.หนังสือรับรองการเกิดจากโรงพยาบาล
(ท.ร.๑/๑) (ถามี)

๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน

ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

-๔ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๙
แจงตาย
๑.เจาบานแจงการตายตอนายทะเบียน
(ในบาน)
ผูรับแจงแหงทองที่ทมี่ ีคนตาย ในกรณีที่
ไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง
๒.นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและลง
รายการในมรณบัตร
๓.จําหนายชื่อผูตายออกจากทะเบียนบาน
และสําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๔.มอบมรณบัตร ตอนที่ ๑ พรอมหลักฐาน
คืนผูแจง

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจา
บานที่คนตายมีช่อื และบัตร
ประจําตัวประชาชนผูแจง
๒.หนังสือรับรองการตายจาก
โรงพยาบาล (กรณีตายที่
โรงพยาบาล)

๑๐

แจงยายที่อยู ๑.เจาบานแจงการยายที่อยูตอ
(ยายออก) นายทะเบียนผูรับแจง
๒. นายทะเบียนตรวจสอบหลักฐานและ
รายการในใบแจงการยายที่อยูแลวกรอก
รายการในใบแจงการยายที่อยูทั้ง ๓ ตอน
๓.จําหนายชื่อและรายการบุคคลที่ยาย
ออกจากทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบานโดยประทับตราคําวา
“ยาย” สีนา้ํ เงินไวหนารายการคนยายออก
๔.มอบใบแจงการยายที่อยูต อนที่ ๑,๒
พรอมหลักฐานการแจงคืนผูแจง

- บัตรประจําตัวประชาชนของ
เจาของบาน และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน(บัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยา ยทีอ่ ยูกรณี
แจงยายที่อยูของตนเอง โดยผู
ยายทีอ่ ยูส ามารถรองขอทํา
หนาที่เจาบานเพื่อแจงยายที่อยู
ของตนเองได)

กําหนด
เลขที่บาน

๑.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และสําเนาทะเบียน
บานฉบับเจาบาน
๒.ใบอนุญาตกอสรางและ
แบบอาคาร

๑๑

๑.เจาบานแจงการปลูกสรางบาน
ตอนายทะเบียนผูรับแจงแหงทองที่ที่บา น
ตั้งอยู
๒.นายทะเบียนตรวจสอบวาเปนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรหรือไม
๓.จัดทําทะเบียนบานและสําเนาทะเบียน
บานโดยการกรอกรายการเลขประจําบาน
ในทะเบียนบาน
๔.กําหนดเลขรหัสประจําบานจากแบบ
พิมพ ท.ร.๙๙ ก.
๕.มอบหลักฐานพรอมสําเนาทะเบียนบาน
คืนใหแกผแู จง

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๑๐นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๓ วัน/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

-๕ลําดับ กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๑๒ การทําบัตร ๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ครั้งแรก
ประชาชน และถายรูป
(อายุ ๗ ป ๔.สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
บริบูรณ)
ประจําตัวประชาชน
๑๓ การทําบัตร ๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
ประจําตัว
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประชาชน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
(บัตรเดิม
ประชาชน และถายรูป
หมดอายุ)
๔.สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.สูติบัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกใหหรือนําเจาบานหรือบุคคลที่
เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปให
การรับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณี
พนักงานเจาหนาที่รองขอ
๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.บัตรประจําตัวประชาชนเดิมที่หมด
อายุ

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย - งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

ดานสาธารณสุข
๑๔ ขออนุญาต
ทําการโฆษณา
โดยใชเครื่อง
ขยายเสียง

๑๕

ขออนุญาต
ประกอบ
กิจการที่เปน
อันตราย
ตอสุขภาพ
(๑๓๐
ประเภท)

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยาย
เสียง(แบบ ฆ.ษ.๑)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐาน
๓.เจาพนักงานทองถิ่นผูม ี
อํานาจลงนามอนุญาตใหทําการ
โฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
(แบบ ฆ.ษ.๒)
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
ประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แบบ ก.อ.๑)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่
และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ
แลวพิจารณาออกใบอนุญาตฯ
(แบบ ก.อ.๒)

๑.สําเนาทะเบียนบานฉบับเจาบาน
ของผูขออนุญาตและสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
๒.ใบอนุญาตใหมีเพือ่ ใชซึ่งเครื่อง
ขยายเสียงและไมโครโฟน (ถามี)
๓.รายละเอียดของเครื่องขยายเสียงที่
จะใช เชน กําลัง ไฟฟาทีใ่ ชกําลังขยายเสียง
๔.แผนที่แสดงทีต่ ั้งทีใ่ ชเครื่องขยายเสียง

๑๕นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานคลัง

๑.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
๒๐วัน/
ทะเบียนบานผูขออนุญาต
ราย
๒.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
(กรณีราย
ทะเบียนบานผูจัดการ หากไมเปนบุคคล
ใหม)
เดียวกับผูถือใบอนุญาต
๓.สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใชเปนที่ตั้ง
สถานประกอบการ
๔.สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลพรอมแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล (กรณีผูขอ
เปนนิติบุคคล)
๕.สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร
ที่ใชแสดงวาอาคารที่ใชเปนสถาน
ประกอบการสามารถใชประกอบการนั้นได
โดยถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคาร
๖.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูมอบและผูร ับมอบ
กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมสามารถดําเนิน
การดวยตนเอง

(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

ผูรับผิดชอบ
-งาน
สุขาภิบาล
อนามัยและ
สิ่งแวดลอม
(สํานักงาน
แขวงทุก
แขวง)

-๖ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๖ ขออนุญาตจัด
ตั้งสถานที่
จําหนาย
อาหารหรือ
สถานที่สะสม
อาหาร (พืน้ ที่
เกิน
๒๐๐ ตร.ม.)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
หมายเหตุ
การพิจารณา
การใหบริการ
๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต ๑.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
๑๕ วัน/ ผูรับผิดชอบ
จัดตั้งสถานที่จาํ หนายอาหาร
ทะเบียนบานผูขออนุญาต
ราย -งาน
หรือสถานทีส่ ะสมอาหาร
๒.บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
สุขาภิบาล
(แบบ ส.อ.๑)
ทะเบียนบานผูจัดการหากไมเปนบุคคล
อนามัยและ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
เดียวกับผูถือใบอนุญาตประกอบการ
สิ่งแวดลอม
หลักฐาน
๓.สําเนาทะเบียนบานของบานที่ใช
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่ เปนที่จัดตั้งสถานประกอบการ
(สํานักงาน
และสถานที่จําหนายอาหาร แลว ๔.สําเนาหนังสือรับรองการจด
แขวงทุก
พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตัง้
ทะเบียนนิติบุคคลพรอมแสดงบัตร
แขวง)
สถานที่จําหนายอาหาร
ประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(แบบ ส.อ.๒)
(กรณีผูขอเปนนิติบุคคล)
๕.สําเนาใบอนุญาตปลูกสรางอาคารที่ใช
แสดงวาอาคารที่ใชเปนสถานประกอบ
การนั้นไดโดยถูกตองตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร
๖.หนังสือมอบอํานาจพรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนผูมอบหรือ
ผูรับมอบกรณีผขู อรับใบอนุญาตไม
สามารถดําเนินการดวยตนเอง

๑๗

๑.ผูขออนุญาตยื่นคําขออนุญาต
จําหนายสินคาในที่หรือทาง
สาธารณะ (แบบ ส.ณ.๑)
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพืน้ ที่
และสถานที่จําหนายสินคาในที่
หรือทางสาธารณะแลวพิจารณา
ออกใบอนุญาต (แบบ ส.ณ.๒)

ขออนุญาต
จําหนายสิน
คาในที่หรือ
ทางสาธารณะ

ขั้นตอนการใหบริการ

๑.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูขอรับใบอนุญาต
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาทะเบียนบานของผูช ว ย
จําหนายฯ
๓.รูปถายหนาตรงครึ่งตัวไมสวม
หมวกไมสวมแวนขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
ของผูรับใบอนุญาตและผูชวยจําหนาย
คนละ ๓ รูป
๔.ใบรับรองแพทยของผูขอใบอนุญาต
และผูชวยจําหนาย
๕.แผนที่สังเขปแสดงทีต่ ั้งจําหนายสินคา
(กรณีเรขายไมตองมีแผนที่)

๒๐ วัน/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการใหบริการประชาชน
ของเทศบาลนครเชียงใหมกําหนด จํานวน ๒๙ กระบวนงาน (ลําดับที่ ๑๘-๔๖)
ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๑๘ สนับสนุน
น้ําอุปโภคบริโภค

๑๙

๒๐

ชวยเหลือ
สาธารณภัย

รับเรื่องราวรองทุกข

๒๑

การอํานวยความ
สะดวกดานการจราจร
ทั่วไป

๒๒

การขอกําลัง
สนับสนุนและรักษา
ความปลอดภัย

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
1. ประชาชนหรือหนวยงานโทรศัพท/ 1. วิทยุ/หมายเลขโทรศัพท
ทันที
วิทยุ/ยืน่ หนังสือขอรับการสนับสนุน ติดตอกลับ (ถามี)
เมื่อสั่งการ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบขออนุมัติ 2. หนังสือขอสนับสนุน
ผูบังคับบัญชา
น้ําอุปโภคบริโภค
๓. ผูบังคับบัญชาอนุมตั ิ / สัง่ การ
ชวยเหลือทันที
๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
ทันที
๑.วิทยุสอื่ สาร/ หมายเลข
โทรศัพท/วิทยุส่อื สาร แจงเหตุ
เมื่อไดรับแจง
โทรศัพท
สาธารณภัย
เหตุหรือสั่ง
๒.หนังสือขอรับความ
๒. เจาหนาที่ออกตรวจสอบให
การ
ชวยเหลือ
ความชวยเหลือทันที พรอมรายงาน
ผูบังคับบัญชาหรือออกปฏิบัติหนาที่
ทันทีเมื่อไดรับสั่งการ
๑. ประชาชน หรือหนวยงาน ยื่นคํารอง
๑.หนังสือ รองเรียน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบและเสนอ
๒.ภาพถายที่เกี่ยวของกับ
ผูบังคับบัญชา รับทราบ
เรื่องรองเรียน (ถามี)
๓. สงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนิน
การตอไป

การคืนทรัพยสินกรณี
๑. ประชาชนยืน่ คําขอทรัพยสินคืน
ยึดไวตาม พ.ร.บ.รักษา ๒. เจาหนาที่รับเรื่องตรวจ
ความสะอาดและความ สอบและเปรียบเทียบปรับ
เปนระเบียบเรียบรอย
๓. ชําระคาปรับ และคืน
ของบานเมือง
ทรัพยสินใหผยู นื่ คําขอ

๑. บัตรประจําตัวประชาชน
๒. ใบเสร็จรับเงินคาปรับ

ผูรับผิดชอบ
-งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สํานักปลัดฯ)
ผูรับผิดชอบ
-งานปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
(สํานักปลัดฯ)
ผูรับผิดชอบ
-งานธุรการ
(สํานักปลัดฯ)

๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท
๒๕ นาที/ราย
โทรศัพท / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือขอ ติดตอกลับ (ถามี)
สนับสนุนกําลัง
๒.หนังสือขอความอนุเคราะห
๒. เจาหนาที่รับเรื่องตรวจสอบ
สนับสนุนกําลัง
นําเสนอผูบังคับบัญชา
๓. ผูบังคับบัญชาอนุมัติ / สั่งการ
เจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
๑.วิทยุ/ หมายเลขโทรศัพท ๒๕ นาที/ราย
๑. ประชาชนหรือหนวยงาน
โทรศัพท / วิทยุ หรือ ยื่นหนังสือ ติดตอกลับ (ถามี)
๒.หนังสือขอความ
ขอสนับสนุนกําลัง
อนุเคราะหสนับสนุนกําลัง
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบ

นําเรียนผูบงั คับบัญชาอนุญาต
๓.ผูบังคับบัญชาอนุญาต /
สั่งการ เจาหนาที่ออกปฏิบตั ิงาน
๒๓

๕ วัน/ราย

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)
ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

๓๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานรักษา
ความสงบ
เรียบรอยและ
ความมั่นคง
(สํานักปลัดฯ)

-๘ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๒๔ การแกไข
เปลี่ยน
แปลงรายการ
ในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร
(กรณีมเี อกสาร
ทางราชการมา
แสดง)

๒๕ การบริการขอ
คัดและรับรอง
สําเนา
รายการ
ทะเบียน
ราษฎร

๒๖ การขอรับ
ขอมูลขาวสาร

๒๗ การบริการ
สถานที่สนาม
กีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม

๒๘ ขอตออายุใบ
อนุญาต
จัดตั้งตลาด

ขั้นตอนการใหบริการ

๑. ประชาชนยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานทางราชการ
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
รับคํารอง และแกไขรายการในฐาน
คอมพิวเตอรและทะเบียนบาน
๓. ผูชวยนายทะเบียนตรวจสอบ
อนุมัตแิ ละลงนามในคํารองพรอม
สแกนคํารองเอกสารหลักฐานเก็บใน
ฐานขอมูล
๔. สงมอบเอกสาร
๑.ประชาชนยื่นหลักฐานการมีสว น
ไดเสีย
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานและ
บันทึกสอบสวนกรณีผูรอ งเปนผูมี
สวนไดเสียโดยทางออม
๓. รับคํารอง คัดและรับรอง
รายการจากฐานขอมูล
๔. ผูชวยนายทะเบียนตรวจสอบ
อนุมัติลงนามในคํารองและแบบ
รับรองรายการพรอมสแกนคํารอง
เอกสารหลักฐานประกอบ
๕. สงมอบเอกสารแบบรับรอง
รายการ
๑. ประชาชนหรือหนวยงานยื่นหนังสือขอ
ขอมูลขาวสาร
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาอนุมัติ
๓. ผูบังคับบัญชา อนุมัตบิ ริการ
ขอมูลขาวสารได
๑. ประชาชนหรือหนวยงานยื่นหนังสือ
ขอใชสถานที่
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบการใชสนาม
กีฬานําเสนอผูบังคับบัญชา
๓. ผูบังคับบัญชาอนุมัติ/เขาใชสนาม
กีฬา
๑.ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม
หลักฐาน
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
๓.เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาตอ
ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๔.ชําระคาธรรมเนียมและออก
ใบอนุญาต

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒ บัตรประจําตัวประชาชนของ
เจาบานหรือผูแจง
๓. หนังสือมอบหมาย
๔. เอกสารทางราชการ

๑. บัตรประจําตัวประชาชนเจาบานผูได
รับมอบหมาย
๒. หลักฐานผูมีสว นไดเสียโดยทางออม

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การ
ใหบริการ
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๔ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานทะเบียน
ราษฎร
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง,
สํานักปลัดฯ)

๑.บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตร
ประจําตัวขาราชการ
๒.หนังสือขอขอมูลขาวสาร

๑ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
- กลุมงานนิติ
การ
(กองวิชาการและ
แผนงาน)

๑.หนังสือขออนุญาตใชสถานที่

๑ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
-ฝายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน
(สํานัก
การศึกษา)

๑.สําเนาทะเบียนบาน (ผูประกอบการ)
๒.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ผูประกอบการ)
๓.สําเนาใบทะเบียนการคา(ถามี)
๔.สัญญาเชา(ถามี)
๕.ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการไม
สามารถดําเนินการเองได)

๒ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดลอม
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

-๙ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

๖.ใบอนุญาตเดิม
กรณีเปลี่ยนเจาของกิจการ
๑.ใบอนุญาตเดิม(เจาของเดิม)
๒.สําเนาทะเบียนบาน(รายใหม)
๓.สําเนาบัตรประชาชน(รายใหม)
๔.สําเนาทะเบียนการคา(ถามี)
๕.ใบมอบอํานาจ(กรณีผูประกอบการ
ไมสามารถดําเนินการเองได)

๒๙

๓๐

๓๑

การใหบริการ
ดานยาแก
ผูปวยนอก

การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณี
บัตรหาย
บัตรถูก
ทําลาย)

การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณี
บัตรชํารุดใน
สาระสําคัญ)

๑.เจาหนาที่หองจายยานอก
ตรวจสอบความถูกตองในใบสั่งยาและ
คอมพิวเตอรกอนพิมพสติ๊กเกอรยา
๒.เจาหนาที่จัดยา ตรวจสอบฉลากยา
/จัดยา/บันทึกขอมูลการทํางานผาน
ระบบคอมพิวเตอร
๓.เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งยาและ
รายการยากอนจายยา
๔.เภสัชกร/เจาพนักงานเภสัชกรรม
จายยาพรอมใหคําแนะนําดานยาแก
ผูรับบริการ
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผูขอ
มีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

๑.บัตรประจําตัวผูรับบริการ
โรงพยาบาลเทศบาล
๒.บัตรแสดงสิทธิการรักษา
๓.ใบสั่งยา
4.สติ๊กเกอรยา

๒๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
-โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

๑.สําเนาทะเบียนบาน
๒.สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ถามี)
๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
ให หรือนําเจาบานหรือบุคคล
ที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือ
ไปใหการรับรองอยางใดอยาง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ

๑๓ นาที/
ราย

๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.บัตรประจําตัวประชาชนที่
ชํารุด
๓.หลักฐานที่ทางราชการออก
ให หรือนําเจาบานหรือบุคคล
ที่เจาพนักงานเจาหนาที่เชื่อถือ
ไปใหการรับรองอยางใดอยาง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ

๑๓ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

ผูรับผิดชอบ
-งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

-๑๐ลําดับ กระบวนงาน
ที่
บริการ
๓๒ การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณีเปลี่ยน
ชื่อตัว/ชื่อสกุล
/เปลี่ยนทีอ่ ยู/
เปลี่ยนคํานํา
หนานาม)
๓๓ การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณีพน
สภาพบุคคล
ไดรับการ
ยกเวน
พิสูจนตัว
บุคคลได)

๓๔
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การทําบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(กรณีเพิ่ม
ชื่อใน
ทะเบียนบาน)

ขั้นตอนการใหบริการ
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๔.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน
๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผู
ขอมีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑.ทะเบียนบาน
๒.บัตรประจําตัวประชาชน
๓.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล ไดแก ใบเปลี่ยนชื่อตัว
ใบเปลี่ยนชื่อสกุล ใบรวมชื่อ
สกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียน
หยา เปนตน
๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.หลักฐานที่แสดงวาไดรับ
การยกเวน เชน หนังสือรับรอง
จากหนวยงานราชการตน
สังกัด, หนังสือประจําตัว
คนพิการ, หนังสือสุทธิสําหรับ
พระภิกษุ สามเณร, หนังสือเดินทาง
หรือ นําเจาบานหรือบุคคลที่เจา
พนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไปใหการ
รับรองอยางใดอยางหนึ่ง กรณี
พนักงานเจาหนาที่รองขอ
๑.ทะเบียนบานฉบับเจาบาน
๒.หลักฐานที่แสดงวาไดรับ
เพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
๓.นําเจาบานหรือบุคคลที่เจา
พนักงานเจาหนาที่เชื่อถือไป
ใหการรับรอง อยางใดอยาง
หนึ่ง กรณีพนักงานเจาหนาที่
รองขอ

๑.ยื่นคําขอมีบัตรตามแบบ บ.ป.๑
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
๓.เจาหนาที่บนั ทึกสอบปากคําผูขอ
มีบัตร
๔.ออกใบขอมีบัตรประจําตัว
ประชาชน และถายรูป
๕.สแกนเอกสารที่เกี่ยวของและ
สแกนลายนิ้วมือและรอรับบัตร
ประจําตัวประชาชน
การใหบริการ เจาหนาทีห่ องเวชระเบียนคนบัตร
๑.บัตรประจําตัวผูปวย
ผูปวยรายเกา ลวงหนาเช็คสิทธิกอนนําบัตรไปไว
ของคลินิก ที่ชั้น ๓
กายภาพ
๑.ยื่นใบนัด ผูปวยขึน้ ไปชัน้ ๓
บําบัด
ตามรอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพและ
ลงขอมูล ใชเวลา ๕ นาที
๒.นักกายภาพบําบัด ซักประวัติ
การเจ็บปวยประเมินอาการใหการ
รักษาทางกายภาพบําบัด
ใชเวลา ๕๐ นาที

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

13 นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

๑๓ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย -งานบัตร
ประจําตัว
ประชาชน
(สํานักปลัดฯ)

๖๐ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

-11ลําดับ
ที่

กระบวนงาน
บริการ

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
การพิจารณา

ระยะเวลา
การใหบริการ

หมายเหตุ

๓.ผูปวยรับบัตรนัดการรักษา
ใชเวลา ๕ นาที
36
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๓๘

การใหบริการ ๑.ยื่นบัตรลงทะเบียนทีง่ านแพทย ๑.บัตรประจําตัวผูปวย
งานแพทยแผน แผนไทย/ชําระเงิน ใชระยะเวลา ๕
ไทย
นาที
๒.เจาหนาที่ซักประวัติการเจ็บปวย
/วินิจฉัย/ประเมินการรักษาทาง
ดานการแพทยแผนไทยใชระยะ
เวลา ๕ นาที
๓.รับการบริการนวดใชระยะเวลา
๑๒๐ นาที
๔.เจาหนาที่ประเมินอาการหลัง
การใหบริการ ใชระยะเวลา ๒ นาที
แนะนําการปฏิบัติตัวใชระยะเวลา
๕ นาที
๕.รับใบรับรองแพทยและนัดหมาย
การรักษาตอเนื่อง ใชระยะเวลา ๑
นาที

๑๓๘ นาที/ ผูรับผิดชอบ
ราย
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

การใหบริการ
ผูปวยรายเกา
ของการบริการ
ฝงเข็ม

๔๐ นาที/ราย ผูรับผิดชอบ
- โรงพยาบาล
เทศบาลนคร
เชียงใหม

การรับสมัคร
นักเรียน
เขาเรียน

เจาหนาทีห่ องเวชระเบียนคนบัตร ๑.บัตรประจําตัวผูปวย
ลวงหนาเช็คสิทธิกอน นําบัตรไป
ไวที่ชนั้ ๓
๑. ยืน่ ใบนัด ผูปวยขึ้นไปชั้น ๓ ตาม
รอบเวลานัดวัดสัญญาณชีพและ
ลงขอมูล ใชเวลา ๕ นาที
๒. แพทยทําการรักษาโดยการ
ฝงเข็มใชเวลา ๓๐ นาที
๓. รับใบนัดการรักษาครั้งตอไปใช
เวลา ๕ นาที
๑. ผูปกครองนํานักเรียนมาสมัคร
พรอมยื่นเอกสารตามขอตามขอ
๑.๑ – ๑.๕
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ(เด็ก
มีอายุตามเกณฑ)และเอกสาร
๓. กรอกใบสมัคร
๔. ทดสอบความรูพื้นฐาน

๑.๑ บัตรประชาชนผูปกครอง
๑.๒ บัตรประชาชนนักเรียน
๑.๓ สูติบัตร
๑.๔ รูปถายนักเรียน ๑½ นิ้ว
๑.๕ เอกสารการยายจาก
โรงเรียนเดิม(แบบ ปศ.๒๐ หรือ
บค.๒๐)

(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

๑ วัน/ราย

ผูรับผิดชอบ
- งานโรงเรียน
(สํานักการศึกษา)

๕. แจงผลการรับนักเรียน
-๑๒ลําดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
เอกสารประกอบ
ที่
บริการ
การพิจารณา
3๙ ขออนุญาต
๑. ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม ๑.สําเนาทะเบียนบาน
จัดตั้งตลาด
หลักฐาน
(ผูประกอบการ)
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร/ ๒.สําเนาบัตรประจําตัว
นัดวันตรวจสอบสถานที่
ประชาชน (ผูประกอบการ)
๓. เจาพนักงานตรวจสถานที่
๓.สําเนาใบทะเบียนการคา
๔. เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา (ถามี)
ออกใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
๔.สัญญาเชา(ถามี)
๕. รับชําระคาธรรมเนียม
๕.สําเนาใบอนุญาตกอสราง
๖. ออกใบอนุญาตและขึน้ ทะเบียน อาคารและระบบบําบัดน้ําเสีย
ใบอนุญาต
๖.ใบมอบอํานาจ(กรณี
ผูประกอบการไมสามารถ
ดําเนินการเองได)
๔๐ ขออนุญาตนําโค/ ๑.ผูประกอบการยื่นคําขออนุญาต ๑. แบบแจงการฆาสัตว
กระบือเขาฆาใน ฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุม
(ฆจส.๔)
โรงฆาสัตวเทศบาล การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
๒. ตั๋วรูปพรรณ กรณีเปนสัตวที่
นคร เชียงใหม
(๑๕ นาที)
เขานิยามสัตวพาหนะตาม
พระราชบัญญัติสัตวพาหนะ
๒.เจาหนาที่ตรวจสอบและจัดสง
พ.ศ. ๒๔๘๒
คําขออนุญาตฆาสัตวไปยังพนักงาน
เจาหนาที่เพื่อพิจารณา
(๒๐ นาที)
๓.กรณีไดรับอนุญาตผูป ระกอบการ
นําสัตวเขาตรวจโรคกอนฆา
ณ โรงพักสัตวในโรงฆาสัตว เทศบาล
นครเชียงใหม
(๖ ชั่วโมง)
๔.เจาหนาที่ออกแบบตอบรับแจงการ
ฆาและจําหนาย ตามชนิดของสัตว
ใหแกผูประกอบการ (ฆจส.๕ สําหรับ
โค,ฆจส.๖ สําหรับกระบือ) พรอม
ชําระคาธรรมเนียมการฆาสัตว
(๒๐ นาที)

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๑๕ วัน/ราย ผูรับผิดชอบ
-งานสุขาภิบาล
และ
สิ่งแวดลอม
(สํานักงาน
แขวงทุกแขวง)

๖ ชั่วโมง
๕๕ นาที/
ราย

ผูรับผิดชอบ
-งานสัตวแพทย
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

-๑๓ลําดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๔๑ การจัดตั้งชุมชน ๑. ประชาชน/ผูแทนกลุมยื่นคํารองขอ
ในเขตเทศบาล จัดตั้งชุมชน
นครเชียงใหม
(๑ วันทําการ)

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑. คํารองขอจัดตั้งชุมชน
๒๗วันทําการ
พรอมแผนที่แนวเขตที่จะ ขอ
จัดตั้งชุมชนโดยมีขอบเขตที่
ชัดเจน
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบคํารองขอจัดตั้ง
๒. สําเนาบัตรประจําตัว
ชุมชน เอกสารประกอบคํารองและ
ประชาชนของประชาชนที่มี
ตรวจสอบที่ตั้งขอบเขตและผังบริเวณที่จะ
ความประสงคขอจัดตั้งชุมชน
ขอจัดตั้งชุมชน
จํานวนไมนอยกวา ๕๐
(๔ วันทําการ)
หลังคาเรือน
๓. นําเสนอผูบ ริหารเพื่อขออนุมัติ กําหนด
วันและดําเนินการประชุมประชาคมใน
พื้นที่ขอจัดตั้งชุมชน
(๕ วันทําการ)
๔. เจาหนาที่ลงพืน้ ที่เพื่อประชาสัมพันธ
เชิญชวนประชาชน ในพืน้ ที่ขอจัดตั้งเขา
รวมการประชุมประชาคมเพื่อมีมติเห็น
ชอบในการจัดตั้งชุมชนพรอมคัดเลือก
คณะกรรมการชุมชน
(๑๐ วันทําการ)
๕. เจาหนาที่จัดทําประกาศจัดตัง้ ชุมชน
และประกาศแตงตั้งคณะกรรมการ ชุมชน
นําเสนอผูมีอาํ นาจลงนามในประกาศและ
แจงการจัดตั้งชุมชนใหจังหวัดเชียงใหม
ทราบ
(๕ วันทําการ)
๖. แจงคณะกรรมการชุมชนมารับเอกสาร
ประกาศจัดตั้งชุมชนและประกาศแตงตั้ง
คณะกรรมการชุมชน
(๒ วันทําการ)

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานพัฒนาเมือง
ฝายพัฒนาชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๔ลําดับ
กระบวนงาน
ที่
บริการ
๔๒ การออกหนังสือ
รับรองสถาน
ประกอบการ
OTOP

๔๓

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑. ประชาชน/ผูประกอบการ/กลุม ๑. คํารองกรอกขอความครบถวน
๑๐
วิสาหกิจ/ยื่นคํารองขอออกหนังสือ ๒. สําเนาบัตรประชาชนของ
วันทําการ
รับรองสถานประกอบการผลิตภัณฑ ผูยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
OTOP
๓. สําเนาทะเบียนบานของผูยนื่
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
ขอหนังสือรับรอง OTOP
๓. เจาหนาที่นัดหมายและลงพืน้ ที่ไป ๔. รูปถายผลิตภัณฑของสินคาที่
ตรวจสอบสถานประกอบการของ
ยื่นขอหนังสือรับรอง OTOP
ผูผลิตสินคา OTOP
๔. เจาหนาที่นาํ เอกสารเสนอผูม ี
อํานาจเพื่อพิจารณาออกหนังสือ
รับรอง/หรือไมรับรอง
๕. แจงผูยื่นขอมารับหนังสือรับรอง
หรือมีหนังสือชี้แจงกรณีไมสามารถ
ออกหนังสือรับรองใหได

การเขารับบริการ ๑. ชั้น๑ หองเวชระเบียน
๑. บัตรประจําตัวประชาชน(หรือ) ๔๕ นาที +
คลินิกทางทันต
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ
๒. บัตรประจําตัวผูปวย
X นาที / ราย
กรรมผูปวยทั่วไป รอรับบัตร (ใชเวลา ๑๐ นาที) โรงพยาบาลเทศบาลฯ
๒. ชั้น ๒ เคาเตอรหนาหองทันต
กรรม
- ยื่นบัตร/รับบัตรคิวสีเขียว
- รอเจาหนาที่ซักประวัติ/วัด
สัญญาณชีพจร
- รอเขาการรักษา (ใชเวลา ๒๐
นาที)
๓. ชั้น ๒ หองคลินิกทันต กรรม

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานพัฒนา
ชุมชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

ผูรับผิดชอบ
-กลุมงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

- เขารับการรักษา (ใชเวลา ×
นาที ทัง้ นี้เวลาขึ้นอยูกับวิธีการรักษา
นั้นๆ)
๔. ชั้น ๒ เคาเตอรหนาหองทันต
กรรม
- ชําระเงิน รับยา
- รับใบนัด (ใชเวลา ๑๕ นาที)

-๑๕ลําดับ
กระบวนงาน
ขั้นตอนการใหบริการ
ที่
บริการ
๔๔ การเขารับบริการ ๑. ชั้น๑ หองเวชระเบียน
คลินิกทางทันต
– ยื่นบัตร/เช็คสิทธิ
กรรมผูปวยนัด
รอรับบัตร (ใชเวลา ๑๐ นาที)
(
๒. ชั้น ๒ เคาเตอรหนาหองทันต
กรรม
- ยื่นบัตร/รับบัตรคิวสีชมพู
- รอเจาหนาที่ซักประวัติ/วัด
สัญญาณชีพจร
- รอเขาการรักษา (ใชเวลา ๒๐
นาที)
๓. ชั้น ๒ หองคลินิกทันตกรรม
- เขารับการรักษา (ใชเวลา ×
นาที ทัง้ นี้เวลาขึ้นอยูกับวิธีการรักษา
นั้นๆ)
๔. ชั้น ๒ เคาเตอรหนาหองทันต
กรรม
- ชําระเงิน รับยา
- รับใบนัด (ใชเวลา ๑๕ นาที)
๔๕ การออกใบรับแจง ๑. ผูประสงคจะแสดงความสามารถ
ของผูประสงคจะ ยื่นคํารองและแบบใบแจงของผู
แสดงความ
ประสงคจะแสดงความสามารถ (ใน

เอกสารประกอบ
การพิจารณา
๑. บัตรประจําตัวประชาชน(หรือ)
๒. บัตรประจําตัวผูปวย
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
๓. ใบนัด

ระยะเวลา
หมายเหตุ
การใหบริการ
๔๕ นาที + ผูรับผิดชอบ
X นาที / ราย -กลุมงานทันต
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
เทศบาลฯ
(สํานักการ
สาธารณสุขฯ)

กรณียื่นคําขอดวยตนเอง
๕ วันทําการ/ ผูรับผิดชอบ
-งานสังคม
๑. คํารองกรอกขอความครบถวน
ราย
เคราะห
๒. สําเนาบัตรประจําตัวผูแสดง

สามารถตาม
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการขอทาน
พ.ศ.๒๕๕๙

เขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม)
๒. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานใหคําแนะนํา
๓. เจาหนาที่จัดทําเอกสารเสนอผูมี
อํานาจเพื่อพิจารณาออกใบรับแจง
ของผูประสงคจะแสดงความสามารถ
(ใหแสดงตามที่แจง/ไมสามารถแสดง
ไดเนื่องจาก)
๔. แจงผูยื่นคํารองมารับใบรับแจง
ของผูประสงคจะแสดงความสามารถ
(และชี้แจงกรณีไมอนุญาตใหแสดง
ความสามารถไดตามที่แจง)

ความสามารถของผูขอใบรับแจง
ของผูประสงคจะแสดง
ความสามารถ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูขอใบรับแจงของผูประสงค
จะแสดงความสามารถ
๔. รูปภาพที่แสดงวาเคยทําการ
แสดงมากอน
๕. แบบใบแจงของผูประสงคจะ
แสดงความสามารถตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการ
ขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙
กรณีมอบอํานาจ
๑. เอกสารตาม ๑
๒. เอกสารตาม ๒,๓ และ ๔
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๓. แบบใบแจงของผูประสงคจะ
แสดงความสามารถ(แบบกรณี
มอบอํานาจ)

(กองสวัสดิการ
สังคม)

-๑๖ลําดับ
กระบวนงาน
ที่
บริการ
๔๖ การลงทะเบียน
ขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด

ขั้นตอนการใหบริการ

เอกสารประกอบ
ระยะเวลา
การพิจารณา
การใหบริการ
๑. หญิงตั้งครรภ/มารดาเด็กแรกเกิด ๑. แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับ
๓๓
ยื่นคําขอลงทะเบียนพรอมยื่น
สิทธิ์ฯ (แบบดร.๐๑)
วันทําการ/
เอกสารเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน
๒. แบบรับรองสถานะครัวเรือน
ราย
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เจาหนาที่ (แบบดร.๐๒)
ตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(interview) ขอมูลเบื้องตน
ของหญิงตั้งครรภ
(๑ วันทําการ)
๔. สําเนาเอกสารแสดงการฝาก
๒. เจาหนาที่ลงพืน้ ที่เยี่ยมบาน
ครรภ หรือสําเนาสมุด
(Home visit) เพื่อทดสอบขอเท็จจริง ๕. สําเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
(Fact Finding) พิจารณาคุณสมบัติ ๖. สําเนาสมุดบัญชี
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ
ธนาคารกรุงไทย
(๕ วันทําการ)
๓. จัดทําบันทึกขออนุมัติประกาศ
รายชื่อผูขอรับเงินอุดหนุน เพือ่ การ
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

หมายเหตุ
ผูรับผิดชอบ
-งานสวัสดิภาพ
เด็กและเยาวชน
(กองสวัสดิการ
สังคม)

(๕ วันทําการ)
๔. ติดประกาศรายชื่อผูขอรับเงิน
อุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก แรกเกิด
(๑๕ วันทําการ)
๕. บันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๑ วันทําการ)
๖. จัดทําหนังสือนําสงเอกสารหลัก
ฐานถึงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษยจังหวัดเชียงใหมเพื่อเสนอ
ผูบริหารลงนาม
(๕ วันทําการ)
๗. นําสงหนังสือและเอกสารหลักฐาน
ถึงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษยจังหวัดเชียงใหม
(๑ วันทําการ)

